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Tegusat kooliaasta algust kõigile!
Illuka Koolis alustab uut õppeaastat 83 õpilast põhikoolis ja 38 last lasteaias, 32 pedagoogilist töötajat
(põhikool + lasteaed) ja 14 töötajat majanduspersonalina.
Uued õpetajad on lasteaiaõpetaja Merike Puur, projekti- ja huvijuht Ave Amor, pikapäevarühma kasvataja
Kaja Kama ning muusikaõpetaja Peeter Priks.
1.klassis alustab kooliteed 13 õpilast. 2019/20 õppeaasta avaktuse galerii siin.
Alanud on huviringidesse registreerimine. Sel õppeaastal toimub ringidesse ja pikapäevarühma registreerumine Stuudiumi kaudu. Kahjuks ei saa registreeruda Stuudiumi äpi abil. Kui keegi esitab paberkandjal
avalduse, siis sobib see meile samuti, avalduse vormid on kooli kodulehel.
Hea, lapsevanem, palun, kontrolli ja täpsusta oma kontaktandmeid Stuudiumis (telefon, aadress, eposti aadress) 1.- 10. septembrini!

Suvel
Suvel valmistus koolimaja hoogsalt uueks õppeaastaks. Kooli sünnipäevaks rõõmustab algklasside maja
kõrval nii väikseid kui ka suuri ronimisväljak.
 Kooli bussipeatused sai killustikukattega sissesõidutaskud ja uued ootekojad.
 Algklasside majas toimus värskendav remont. Fuajee ja koridoride seinad said uue värvikatte ning põrandatele kleepisime õpetajate abiga aineteadmisi toetavad liikumisrajad.
 Lasteaias paigaldati kõikide rühma- ja magamistubade ning saali akende ette uued rulood. Õue-ala katusealuse põrand sai värvivärskenduse.


Uus õppeaasta

 Lisaks Nordplus projektile saime rahastuse ka teisele rahvusvahelisele projektile. Euroopa Nõukogu andis teada, et Erasmus+ projekti „Future Skills Future Citizens“ rahastamine on heaks kiidetud. Lisaks
meie õpilastele ja õpetajatele osalevad Erasmus+ programmis õpilased Suurbritanniast, Hispaaniast, Saksamaalt ja Portugalist. Esimene rahvusvaheline kohtumine toimub õpetajatele oktoobri alguses Tonbridge'is (Suurbritannia). Projekt kestab 01.09.2019 – 31.08.2021. Täpsem info septembrikuu esimese nädala
jooksul.
 Käesoleva õppeaasta koolivaheajad on leitavad SIIN
 Tunniplaan on avaldatud kooli kodulehel.
 Alates 2019/2020 hakkab kehtima uuendatud hindamisjuhend:
 1. ja 2.klassis numbrilisi hindeid ei panda. Vähemalt üks kord nädalas antakse õpilasele igas aines kujundavat tagasisidet. Iga trimestri lõpus toimub kokkuvõttev kirjeldav sõnaline tagasiside.
 Alates 3.klassist kuni põhikooli lõpuni hinnatakse numbersüsteemis („1“ – „5“) 3 korda õppeaastas ehk
trimestri kaupa. Iga numbrilise hinde juurde saab õpilane tagasisidet oma arengu kohta nii õppeprotsessis kui ka kokkuvõtvalt.
 Kokkuvõttev hindamine 3.-9.klassis on eristav (numbriline) ja mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud)
hindamine.
 Mitteeristavat hindamist kasutatakse õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel järgmistes ainetes: kunst
(1.-3.kl), muusika (1.-3.kl), tööõpetus (1.-3.kl), kehaline kasvatus (1.-3.kl), inimeseõpetus (1.-3.kl), liiklusõpetus (3.kl), arvutiõpetus (4.kl), KiVa tund (4.kl), karjääriõpetus (8.kl)
Uue hindamisjuhendi täisversioon on leitav SIIN.
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Alustame käesoleva õppeaasta I trimestril eksperimenti, kus 1.-4. klasside laste koolipäevad muudame nutivabaks (kui mõni aineõpetaja soovib kasutada nutirakendust oma tunnis, siis toob ta selleks kogu klassile kooli Samsung nutitahvlid, ehk siis lapsel ei ole tarvidust, vähemalt 1.- 4. klassini, omada
koolitööks isiklikku nutitelefoni. Et ei tekiks ahvatlust, siis kaasas oleva telefoni saab õppepäeva ajaks
jätta klassijuhataja juurde nn „telefonihotelli“.



Seoses eelpool tooduga muutub kooliaasta algusest algklasside maja nutivabaks, s.t seda, et ruumides,
kus asuvad meie 1.- 4. klassid, ei ole viisakas kasutada nutivahendeid ka kooli vanemate klasside õpilastel, õpetajatel, lapsevanematel ja kõigil teistel, kes parasjagu seal viibivad. Seda ikka selleks, et meie
koolipere kõige nooremad sõbrakesed ei peaks suud vesistama, mil nemad ei või, aga teised justkui tohivad. Olgem siis solidaarsed ja märgakem enda ümber toimuvat!

Jätkuvalt on nutivabad alad ka spordisaal, söökla, seminarimaja ja mõisa saal.

Aineõpetajad ja klassijuhatajad 2019/2020 õppeaastal
Jrk

Õpetaja

Aine

1.
2.
3.
4.

Margo Ait
Ave Amor
Irja Annus
Anneli Bogens

5.

Anneli Dietrich

6.
7.
8.
9.

Heli Ekštein
Reet Ernits
Helve Hallik
Kaja Kama

10.

Kristi Klaamann

11.

Karmen Kull

12.

Emilia Landra

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ilona Lass
Aime Niineste
Piia Otti
Peeter Priks
Marko Pärn
Anastassia Zapletnjuk
Raili Tamm

20.

Jaanus Uustalu

21.

Kristi Vaarmann

Töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.-9.klass
Huvi- ja projektijuht; kehaline kasvatus (tüdrukud 4.-9.klass);
Kodundus ja käsitöö 4.-9.klass; kunstiõpetus 4.-9.klass
Direktor
loodusõpetus 7.klass; bioloogia 7.-9..klass; keemia 8.-9.klass;
füüsika 8.-9.klass; inimeseõpetus 6. ja 8.klass; ajalugu 5.7.klass
Klassiõpetaja 2.klass; õppekirjanduse koordinaator
Inglise keel 3.-9.klass; ajalugu 8.-9.klass
Pikapäevarühma kasvataja
Pikapäevarühma kasvataja; KiVa tund 4.klass;
Inglise keel 2.klass; eesti keel 5.6.klass; kirjandus 6.klass;
ühiskonnaõpetus 6.-9.klass; karjääriõpetus 8.-9.klass
Matemaatika 6.-9.klass; Arvutiõpetus 4., 5. ja 7.klass
Vene keel 6.-9.klass; loodusõpetus 6.klass;
geograafia 7.-9.klass
Eripedagoog; inimeseõpetus 7.klass
Logopeed;
Klassiõpetaja 1.klass; matemaatika 4.klass; eesti keel 4.klass
Muusikaõpetus 1.-9.kl
Kehaline kasvatus 1.-3.kl; poisid (4.-9.kl)
Kodulugu 5.klass; vene keel 6.klass
Eesti keel 7.-9.klass; kirjandus 6.-9.klass
Kunst ja tööõpetus 1.klass, loodusõpetus 4.-5.klass; inimeseõpetus 5.klass
Klassiõpetaja 3.klass; matemaatika 5.klass

22.

Airit Vaitmaa

Õppe- ja arendusjuht

Kl.juh

6. ja 9.
2.
8.
4.

7.
1.

5.
3.
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10.september – lasteaia lastevanemate koosolek;
11.september – põhikooli lastevanemate üldkoosolek ja klasside koosolekud.
20.september – Illuka Kooli 98.sünnipäeva tähistamine. „Illuka mõisakooli kodulooraamatu“ esitlus.

TEGEMISED: september// oktoober
2.september Tar kusepäev. Õppeaasta avaaktus.
3.september Tar kusepäeva mängupidu lasteaias
10.september Lasteaia lastevanemate koosolek, pildistamine

11.september Põhikooli lastevanemate koosolek
9. – 20.september Õpilasesinduse liikmete valimine (5.-9. kl)
12.-13.september Ida-Viru Ettevõtliku Kooli meediakoolitus Illukal
19.september ANM maakondlikud võistlused jalgpallis (6.-9.kl poisid)
20.september Illuka Kooli 98.sünnipäeva tähistamine. „Illuka mõisakooli kodulooraamatu“ esitlus.
23. – 27.september Reipalt koolipinki. Spor di- ja tervisenädal.
20.september – 10.oktoober Kõr vitsate kogumine Tallinna Loomaaiale
24.september 7.klassi loodusõpetuse tasemetöö,
25.september Maakondlik pendelteatejooks, kr ossijooks Vokas.
26.september Teadlaste Öö Festival J õhvi Gümnaasiumis, mihklipäeva tähistamine lasteaias

27.september Õppepr ogr amm " Kalad" Eesti Maaülikooli Võr tsjär ve õppekeskuse J är vemuuseumis
(7.-9.kl)
Oktoober Er asmus+ r ahvusvaheline kohtumine Tonbr idges (Suur br itannia).
1.oktoober Rahvusvaheline muusikapäev
2.oktoober 4.klassi loodusõpetuse tasemetöö
4.oktoober õpetajate päev
7.-13.oktoober Ettevõtlusnädal
15.oktoober Per epäev „Turvalisus ja ohutus“, etendus „Sipsik“ Jõhvi Kontserdimajas (Naerupallid), Alutaguse valla 6.kl inglise keelsete mängude päev Mäetagusel
19. – 27.oktoober sügisvaheaeg

30.oktoober Noor tekohtumine „Avatud silmadega“ (9.kl)
31.oktoober Dumle r ahvastepallivõistlused (4.-5.kl)

Meeldetuletuseks






Käimasolevad projektid
Toimunud sündmustest, külalistest ja muust huvitavast annab ülevaate kooli kodulehe pealehel asuv
uudiste rubriik.
Koolis toimunud ürituste fotod on leitavad kodulehel rubriigis Galerii SIIN
Illuka Kooli kodulehekülg www.illuka.edu.ee
Kooli uudised FB-s https://www.facebook.com/illukakool/
Teie Illuka Kool

